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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ6Α1134671ΕΞ2012 (1)
 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας ερ−

γασίας για τη μελέτη, τη σχεδίαση, την υλοποίηση 
και παρακολούθηση ολοκληρωμένου πληροφορια−
κού συστήματος απόδοσης Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας (Φ.Π.Α.) σε πραγματικό χρόνο (Real−Time VAT 
Payments) από και προς τους Επιτηδευματίες. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1.− Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128) 

«Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

β) Του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και 
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας ....» και του π.δ. 189/2009 
(Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων».

γ) Της παρ. 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995 (Α΄ 211) 
«Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομι−
κών και άλλες διατάξεις».

δ) του άρθρου 34 του ν.1914/1990 (Α΄ 178), σε συνδυ−
ασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2346/1995 
(Α΄220).

ε) Του άρθρου 19 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως τρο−
ποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του 
ν.2690/1999 (Α΄ 45).

στ) Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.3205/2003
(Α΄ 297), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του 
άρθ. 7 του ν.3833/2010 (Α΄ 40) «Προστασία της εθνικής 
Οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση 
της δημοσιονομικής κρίσης» και του άρθρου 21 του 
ν.4024/2011 (Α΄226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».
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2.−Το αριθμ. ΓρΓΓΠ0001048Ξ2012/7−9−2012 έγγραφο του 
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφο−
ριακών Συστημάτων.

3.− Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής, προκαλείται δαπάνη για την αποζημίωση των 
ιδιωτών μελών της Ομάδας το ύψος της οποίας θα κα−
θορισθεί με άλλη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 
αποφασίζουμε:

Α. Συνιστούμε Ομάδα Εργασίας, στο Υπουργείο Οικο−
νομικών για τη μελέτη, τη σχεδίαση, υλοποίηση και πα−
ρακολούθηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστή−
ματος απόδοσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 
σε πραγματικό χρόνο (Real−Time VAT Payments) από 
και προς τους Επιτηδευματίες.

Β. Συγκροτούμε την παραπάνω ομάδα και ορίζουμε 
τα μέλη αυτής, ως εξής:

1. Βασιλική Τάτση του Ηρακλέους με Α.Δ.Τ: ΑΒ501466, 
υπάλληλο με βαθμό Β΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προ−
ϊσταμένη της Διεύθυνσης ΦΠΑ (Δ 14), ως Συντονίστρια, 
με αναπληρωτή τον Γεώργιο Αναγνωστόπουλο του 
Σταύρου, με Α.Δ.Τ.ΑΚ036965, υπάλληλο ίδιου βαθμού 
και κλάδου, που υπηρετεί στο Τμήμα Α' − Εφαρμογής 
ΦΠΑ της ίδιας Διεύθυνσης.

2. Ευθύμιο Σαϊτη του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ:  Π659531, 
υπάλληλο με βαθμό Β΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προ−
ϊστάμενο του Τμήματος Β΄−Στοιχείων της Διεύθυνσης 
Βιβλίων και Στοιχείων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την 
Δέσποινα Καρύδη του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ: ΑΗ036615, 
υπάλληλο με βαθμό Β΄, του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που 
υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση

3. Ευανθία Χατζηπαναγιώτου του Αντωνίου, με Α.Δ.Τ.  
Φ370046, υπάλληλο με βαθμό Β΄, του κλάδου ΠΕ Εφο−
ριακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπρά−
ξεων, ως μέλος.

4. Παναγιώτη Μαυρίδη του Πασχάλη, με Α.Δ.Τ: Χ066827, 
υπάλληλο με βαθμό Δ΄, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής − 
Επιστήμης Η/Y (SOFTWARE), που υπηρετεί στο Τμήμα Β 
Φ.Π.Α & Ειδικών Φορολογιών της Διεύθυνσης Εφαρμο−
γών Η/Υ (Δ30), ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ελένη 
Σαράφη του Αποστόλου με Α.Δ.Τ. ΑΗ030654, υπάλληλο 
με βαθμό Δ΄, του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ΓΓΠΣ.

5. Θεόδωρο Παγτζή του Στυλιανού, με Α.Δ.Τ: ΑΖ047725, 
υπάλληλος που υπηρετεί σε θέση του Γραφείου του 
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληρο−
φοριακών Συστημάτων, ως μέλος.

6. Αντώνιο Κώτσογλου του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ: 
ΑΙ695653, λογιστή ιδιώτη, ως μέλος.

7. Ευάγγελο Τσόγη του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ586041, 
εκπρόσωπο του ΕΒΕΑ, ως μέλος.

8. Παναγιώτη Ζαφειρόπουλο του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. 
Χ048729, που υπηρετεί σε θέση του Γραφείου του 
Υπουργού Οικονομικών.

Γ. Χρέη Γραμματέα της Ομάδας Εργασίας, θα εκτελεί 
η Αγγελική Σαράντη του Γεωργίου με Α.Δ.Τ: ΑΖ089533 
υπάλληλος με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, 
που υπηρετεί στο Τμήμα Β− Ελέγχων και Επεξεργασίας 
Στοιχείων της Δ΄ Υποδιεύθυνσης της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής.

Δ. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι:
1. Η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης ως προς 

το επιχειρησιακό και τεχνολογικό σκέλος της απόδοσης 
Φ.Π.Α. από και προς τους επιτηδευματίες.

2. Η αποτύπωση των απαιτούμενων τεχνολογικών προ−
διαγραφών που επιτρέπουν την υλοποίηση απόδοσης 
Φ.Π.Α. από και προς τους επιτηδευματίες σε πραγματικό 
(ή προσεγγιστικά πραγματικό) χρόνο.

3. Η αποτύπωση των σχετικών απαιτήσεων σε επίπεδο 
βέλτιστων επιχειρησιακών διαδικασιών που βελτιώνουν 
σημαντικά τους χρόνους (ή άλλους σημαντικούς παρά−
γοντες) απόδοσης Φ.Π.Α. από και προς τους επιτηδευ−
ματίες με ανάλογα οφέλη για το δημόσιο συμφέρον.

4. Η αποτύπωση των απαιτούμενων θεσμικών κανονι−
στικών παρεμβάσεων σε επιχειρησιακό και τεχνικό επί−
πεδο, που νομιμοποιεί την υλοποίηση και παραγωγική 
λειτουργία του εν λόγω ολοκληρωμένου πληροφορια−
κού συστήματος απόδοσης Φ.Π.Α. πραγματικού χρόνου.

5. Η υλοποίηση ενός τέτοιου ολοκληρωμένου πλη−
ροφοριακού συστήματος είτε με ίδιους πόρους είτε 
μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες με ανάδοχο σχήμα 
συνεργασίας ανάλογα με το μέγεθος της απαιτουμένης 
ανθρωπο−προσπάθειας.

6. Η δημιουργία μιας πιλοτικής εφαρμογής του παρα−
πάνω συστήματος που θα διασφαλίζει τη βέλτιστη ροή 
επιχειρησιακών διαδικασιών, καθώς και των σχετικών 
τεχνολογιών που θα κληθούν να υλοποιήσουν τις δια−
δικασίες αυτές, σε μια σαφώς ελεγχόμενη κατηγορία 
επιτηδευματιών. Στο σημείο αυτό η εν λόγω ομάδα 
καλείται να επεξεργαστεί τυχόν ιδιαιτερότητες, όπως 
κίνητρα προσαρμογής στις προκύπτουσες νέες επι−
χειρησιακές πρακτικές, σειρά βημάτων υλοποίησης σε 
σχέση με την απόδοση Φ.Π.Α. προς ή από τους επιτη−
δευματίες κλπ, οι οποίες θα πρέπει να διασφαλίσουν 
την επιτυχία και τελικά αποδοχή των νέων διαδικασιών, 
τόσο τεχνολογικά (π.χ. ελεγχόμενα νέα κόστη προς επι−
τηδευματίες) όσο και επιχειρησιακά (χρόνοι απόδοσης 
Φ.Π.Α., ευφυείς συμψηφισμοί αποδόσεων σε σχέση με 
τις χρηματικές αγορών/πωλήσεων εμπορευμάτων, βελ−
τίωση των χρηματοδοτών των επιτηδευματιών χωρίς 
να πλήττεται το δημόσιο συμφέρον, κ.λπ.).

7. Σε περίπτωση που το μέγεθος της υλοποίησης 
χρήζει διαγωνιστικής διαδικασίας, η δημιουργία της 
σχετικής διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάθεση και 
υλοποίηση του απαιτούμενου ολοκληρωμένου πληροφο−
ριακού συστήματος που προκύπτει από τις παραπάνω 
υλικές ενέργειες−παραδοτέα.

8. Η παρακολούθηση της παραπάνω υλοποίησης μέσα 
από τυποποιημένες διαδικασίες διαχείρισης έργων πλη−
ροφοριακών υποδομών.

9. Η παρακολούθηση και ο συντονισμός της σχετικής 
επικοινωνιακής καμπάνιας που θα επιτρέψει, καθώς και 
θα ενισχύσει την ένταξη και αποδοχή του σχετικού 
συστήματος και των επιχειρησιακών διαδικασιών από 
τους επιτηδευματίες, τόσο σε πιλοτικό όσο και τελικά 
σε πλήρως παραγωγικό επίπεδο.

Στα πλαίσια του έργου της, η ομάδα επιφορτίζεται 
επίσης με την παρακολούθηση και μεταφορά τεχνογνω−
σίας από άλλα κράτη που ήδη εφαρμόζουν παρόμοια συ−
στήματα πληρωμών, καθώς και την ενημέρωση προς τις 
καθ' ύλην αρμόδιες −εμπλεκόμενες υπηρεσίες, όπως και 
την αυστηρή τήρηση των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων.

Σκοπός του έργου αυτού είναι να διευκολυνθεί η ρευ−
στότητα τόσο των επαγγελματιών όσο και του κράτους 
ως προς τους σχετικούς χρηματοδότες απόδοσης Φ.Π.Α.

Ε. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός των ωρών 
του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπη−
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ρεσιών, στην αίθουσα συσκέψεων στο γραφείου του 
Υφυπουργού Γεωργίου Μαυραγάνη, στο κατάστημα του 
Υπουργείου Οικονομικών, επί της οδού Kαρ. Σερβίας 10.

ΣΤ. Η ομάδα εργασίας θα υποβάλει το πόρισμα για 
τα παραδοτέα των εργασιών, με α/α 1 έως και 4, μέχρι 
την 30−11−2012, στον Υπουργό και στον Υφυπουργό Οι−
κονομικών καθώς και στον Γενικό Γραμματέα της Γε−
νικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ενώ 
το πόρισμα για τα παραδοτέα των εργασιών, με α/α 5 
έως και 9, θα κατατεθεί σε χρόνο ανάλογο του τρόπου 
υλοποίησης, ο οποίος θα διαμορφωθεί μετά από την 
οριστικοποίηση του παραδοτέου, με α/α 5.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 491/ΥΟΔΔ/23−10−2012. 

  Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 

F
   Αριθμ. 2/76219/0023Α (2)
Επιστροφή ειδικών τίτλων του ν. 3723/2008 από τη

Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη;
1. Το άρθρο 1 του ν. 2187/94 (ΦΕΚ 16 Α/1994) «Ρύθμιση 

θεμάτων σχετικών με την σύναψη και διαχείριση δανεί−
ων του Ελληνικού Δημοσίου κ.λπ.».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/94 
(ΦΕΚ 43 Α/1994) «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλ−
λήλων, εν γένει σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού 
Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος 
Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων 
με λογιστική μορφή (άυλοι τίτλοι)».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Nομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Kυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α/2005).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 90 & 91 του ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/1995) και του άρθρου 64 του 
παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/2010).

5. Την αριθμ. 2/22899/0023Α/16−3−2012 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα − Δαπάνες σύναψης, έκ−
δοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων δα−
νείων, τίτλων, παραγώγων κ.λπ.» (ΦΕΚ 785Β/16−3−2012)».

6. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213Α/2009).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 11 του 
ν.3723/2008 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομί−
ας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Διεθνούς 
Χρηματοπιστωτικής κρίσης» (ΦΕΚ 250Α/2008).

8. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
ΙΡ/08/1742/19−11−2008 για την εφαρμογή των κανόνων 
περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα που λήφθηκαν 
για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στο πλαίσιο 
της τρέχουσας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης 
(2008/C 270/02).

9. Το άρθρο 39 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α 2010), 
για την «προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική 
αγορά και άλλες διατάξεις».

10. Την υπ' αριθμ. Ν. 690/2009 25.1.2010 έγκριση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση του προγράμμα−
τος ενίσχυσης της ρευστότητας.

11. Το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας 
της Ελλάδος.

12. Την αριθμ 54201/Β.2884/26−11−2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών με θέμα «Ενίσχυση 
της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρί−
σης». (ΦΕΚ 2471 Β΄/08), καθώς και την αρ. πρωτ. 25145/Β΄ 
1187/10−06−2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με 
θέμα «Ανακατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής 
του ν. 3723/2008». (ΦΕΚ 825 Β΄2010).

13. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α/2012).

14. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ48/9−07−2012 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105 Β/2012).

15. Την αριθμ. 2/58876/0023Α/31−08−2010 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1630 Β΄/2010) για τη διάθε−
ση ειδικών τίτλων του ν.3723/2008 στη Συνεταιριστική 
Τράπεζα Θεσσαλίας.

16. Το αριθμ. 2282/12−10−2012 έγγραφο του ΟΔΔΗΧ σχετικά 
με την επιστροφή των ειδικών τίτλων του ν.3723/2008 από 
την Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:

Την επιστροφή από την Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσ−
σαλίας προς το Ελληνικό Δημόσιο των ειδικών τίτλων 
του ν.3723/08 που διατέθηκαν στην εν λόγω τράπεζα 
με δανεισμό (lending facility) σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα:

Ημ/νία 
σύμβασης ISIN Λήξη 

Τίτλων Τοκομ. Ονομαστική 
Αξία

Ημ/νία 
επιστροφής

01/10/2010 GR0326040236 19/04/2013 0% 7.000.000,00 16/10/2012

Οι τίτλοι θα επιστραφούν με ημερομηνία 16/10/2012 
(ημερομηνία διακανονισμού). Μετά την επιστροφή τους 
οι τίτλοι ακυρώνονται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

F
    Αριθμ. 45603/ΕΥΣ 5167 (3)
Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3−09−2010 

(ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής απόφασης περί της 
Σύστασης Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με 
την επωνυμία «Ταμείο Κεφαλαίου JESSICA», όπως 
ισχύει .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΔΙΚΤΥΩΝ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005),
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2. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.6.2012) για την ίδρυση 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων,

3. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21.6.2012) περί διορισμού 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών,

4. Την αριθ. 37142/ΔΙΟΕ 883/27−8−2012 (ΦΕΚ 2379/Β/
27−8−2012) κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων περί κατάργησης της Ειδικής Γραμ−
ματείας Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ),

5. Την αριθ. 34126/4007/30−7−2012 (ΦΕΚ 362/ΥΟΔΔ/
30−7−2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων περί διορισμού του Γεωργίου 
Γιαννούση του Γεωργίου στη θέση του μετακλητού Γε−
νικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων 
και Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
στικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, από 
16/8/2012,

6. Την αριθ. 35256/17.10.2001 (ΦΕΚ 1352/Β΄/17.10.2001) 
κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα,

7. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή 
Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ Α΄ 267/3.12.2007) –όπως τροπο−
ποιήθηκε με το Ν.3840/2010 και ισχύει − και ειδικότερα 
τα άρθρα 4 και 24 αυτού. 

8. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «Περί Δημο−
σίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 
26 αυτού.

9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου 
της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξε−
ων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. 

10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 
2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ−
ξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1783/1999. 

11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτρο−
πής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Τα−
μείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει

12. Την από 1 Ιουλίου 2010 Σύμβαση Χρηματοδότησης 
(Funding Agreement) μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατί−
ας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την 
εφαρμογή της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα και 
τη σύσταση και οργάνωση του Ταμείου χαρτοφυλακίου 
(κεφαλαίου) JESSICA τηρούμενου από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Επενδύσεων ως χωριστή χρηματοδοτική μονάδα 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 3 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006.

13. Την υπ’αριθ. 7725/28−3−2007 απόφαση της Ευρωπα−
ϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (CCI 2007GR 16UNS001)

14. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5442/511.07 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Την υπ’ αριθ. Ε (2007) 5337/26.10.2007 απόφαση έγκρι−
σης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Μακεδονίας – Θράκης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

16. Την υπ’αριθ. Ε (2007) 5439/5.11.2007 απόφαση έγκρι−
σης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

17. Την υπ’ αριθ. Ε (2007) 5332/26.10.2007 απόφαση 
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

18. Την υπ’ αριθ. Ε (2007) 5443/26.11.2007 απόφαση 
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

19. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5441/05.11.2007 απόφαση 
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νή−
σων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

20. Την υπ’ αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3−09−2010 (ΦΕΚ 
1388/Β) κοινή υπουργική απόφαση περί της Σύστασης 
Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία 
«Ταμείο Κεφαλαίου JESSICA», όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 44915/ΕΥΣ 6091/4−10−2010 (ΦΕΚ 1607/Β) και 
την υπ’ αριθμ. 10846/ΕΥΣ 1973 /07−03−2012 (ΦΕΚ 811/Β) 
όμοιές της και ισχύει, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3−09−
2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής απόφασης περί της 
Σύστασης Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την 
επωνυμία «Ταμείο Κεφαλαίου JESSICA» ως ακολούθως:

Τα άρθρα 2 παρ. 2, και 4 παρ. 4 της με αριθμ 35996/
ΕΥΣ 5362/3−09−2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής 
απόφασης αντικαθίστανται ως εξής: 

 «Άρθρο 2
Αποφάσεις ένταξης πράξεων που αφορούν

τη σύσταση του Ταμείου 

2. Όλες οι ανωτέρω πράξεις χρηματοδοτούνται από 
τη ΣΑΕ 224/8. Η Μονάδα Α΄ Συντονισμού και Υποστή−
ριξης Διαχειριστικών Αρχών της «Ειδικής Υπηρεσίας 
Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμ−
μάτων» εκτελεί καθήκοντα Διαχειριστικής Αρχής για τις 
ανωτέρω πράξεις και μεριμνά για την καταχώριση των 
στοιχείων της παρούσας απόφασης στο Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα.

Άρθρο 4
Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες

Επενδυτικού Συμβουλίου

4. Ως τακτικά μόνιμα μέλη του Επενδυτικού Συμβου−
λίου, ορίζονται οι εξής:

Ι. Πρόεδρος του Επενδυτικού Συμβουλίου ορίζεται ο 
Ειδικός Γραμματέας ΣΔΙΤ Μαντζούφας Νικόλαος του 
Παναγιώτη, με ΑΔΤ. ΑΑ 320082, 

ΙΙ. Μέλη του Επενδυτικού Συμβουλίου ορίζονται οι εξής:
1. Αλεξιάδης Σωκράτης του Χρήστου, με ΑΔΤ. ΑΚ 

529672, Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού 
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Περιβάλλοντος, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε 
περίπτωση απουσίας του.

2. Προβατάς Φώτης του Χαριλάου με ΑΔΤ. Ξ 163133, 
Αντιδήμαρχος Αθηναίων, ως εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ.

3. Λυπιρίδης Ιωάννης του Αθανασίου με ΑΔΤ. Ν 258965 
Προϊστάμενος Μονάδας Α΄ΕΥΣΕΕΠ, ως εκπρόσωπος της 
Διαχειριστικής Αρχής για τις πράξεις του άρθρου 2 της 
παρούσας.

4. Χειμωνιάδης Παύλος του Λεάνδρου, με ΑΔΤ. ΑΕ 
490722, Διευθυντής ΓΕΑΟΣΕ.»

Τα λοιπά άρθρα της αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3−09−2010 
(ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής απόφασης ισχύουν ως 
έχουν.

Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
  ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

F
   Αριθμ. 46015 (4)
Τροποποίηση της αριθ. 47718/8−11−2011 Απόφασης «Κα−

θορισμός της διαδικασίας και του τρόπου επέλευ−
σης των συνεπειών για τις περιπτώσεις μη τήρησης 
των υποχρεώσεων (ως προς τις θέσεις απασχόλη−
σης) των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στις δι−
αδικασίες του νόμου 3299/2004». (Β΄2669).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 και ιδίως της παρ. 3 

αυτού, του νόμου 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύ−
σεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή 
Σύγκλιση» (Α΄ 261), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 1, 2, 3 και 18 του 
νόμου 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για 
την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και 
την Περιφερειακή Συνοχή» (Α΄8).

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Nομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Α΄ 165).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» (Α΄141).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141), 
όπως έχει τροποποιηθεί με το π.δ. 88/2012 (Α΄ 143).

7. Την αριθ. 30377/Δ10672/05−07−2012 Απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ−
ων Παναγιώτη Μηταράκη» (Β΄ 2094).

8. Τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη λειτουρ−
γία των επιχειρήσεων, την εξ αυτών παρατηρούμενη 
μείωση της απασχόλησης στις επενδύσεις που έχουν 

υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 καθώς και 
την ανάγκη της κατά το δυνατόν ενιαίας και ορθολογι−
κής αντιμετώπισης των ζητημάτων επιβολής κυρώσεων 
λόγω της μη τήρησης των όρων των εγκριτικών αποφά−
σεων υπαγωγής ως προς τις θέσεις εργασίας.

9. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Το άρθρο 3 της αριθ. 47718/8−11−2011 απόφασης, τρο−
ποποιείται ως ακολούθως:

«Άρθρο 3
Πενταετής παραγωγική λειτουργία της επένδυσης

Η επιχείρηση υποχρεούται στη διατήρηση, για πέντε 
(5) έτη μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης 
και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, 
των θέσεων απασχόλησης όπως ορίσθηκαν στην από−
φαση υπαγωγής ή στην απόφαση ολοκλήρωσης κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης.

1. Νέες θέσεις απασχόλησης
Η μείωση του αριθμού των θέσεων απασχόλησης που 

δημιουργούνται από την επένδυση επιφέρει την κύρωση 
της επιστροφής ποσού ενίσχυσης ίσου με το γινόμενο 
του αριθμού των μειούμενων νέων θέσεων απασχόλη−
σης με τον αριθμό των ετών ή των μηνών που έχουν 
παρέλθει από την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονο−
μικού αντικειμένου της επένδυσης, κατά τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 1Α του άρθρου 10 του ν. 3299/2004, 
να διατηρήσει τις θέσεις αυτές, πολλαπλασιαζόμενου 
με το μέσο ετήσιο κόστος απασχόλησης, που, για τους 
σκοπούς της παρούσας απόφασης, ορίζεται στο ποσό 
των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

2. Υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης
Σε περίπτωση διαπίστωσης μείωσης του αριθμού 

των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης επιβάλλεται 
η κύρωση της επιστροφής ποσού ενίσχυσης ίσου με 
το γινόμενο του αριθμού των μειούμενων υφιστάμενων 
θέσεων απασχόλησης με το ποσό των πεντακοσίων 
(500) ευρώ ανά απασχολούμενο, επί δώδεκα (12) μήνες.»

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 της αριθ. 47718/
8−11−2011 Απόφασης, τροποποιείται ως ακολούθως:

«3. Για τις επενδύσεις με ενισχυόμενο κόστος κάτω των 
τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, τα επιστρεφόμενα 
ή παρακρατούμενα ποσά που αφορούν στις νέες θέσεις 
εργασίας μειώνονται κατά ποσοστό 30%, επιπλέον των ήδη 
παρακρατουμένων ή επιστρεφομένων ποσών, κατά τα ορι−
ζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.»

3. Προστίθεται παράγραφος 4 στο άρθρο 5 ως ακο−
λούθως:

«Για τις επενδύσεις που ορίζεται η δημιουργία το ανώ−
τερο μίας θέσης εργασίας, χωρίς αυτή να προβλέπεται 
από την υποβληθείσα τεχνικοοικονομική μελέτη κατά 
την αίτηση υπαγωγής, δεν επιβάλλεται κύρωση στην 
περίπτωση που δεν δημιουργηθεί.»

4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ
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(5)
    *Μεταφορά θέσης στο Δήμο Αιγιαλείας .

 Με την αριθμ. 473/10−09−2012 απόφαση του Δημάρχου 
Αιγιαλείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 74, 79 81 και 230 του Ν.3584/07, του άρθρου 35 
παρ.5 του Ν.4024/2011, της αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/
οικ. 25958/15−12−2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικη−
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και τις αριθμ. 9/4° ΕΗΔ/22−07−2010 συνεδρίασης και της 
3−ΕΗΔ5/27−07−2012 συνεδρίασης γνωμοδοτήσεις του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Β΄ Περιφερεια−
κής Διοίκησης Αθηνών και Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Αχαΐας 
αντίστοιχα και μετά την υπ’ αριθμ. 25116/17−07−2012 από−
φαση του Δημάρχου Χαϊδαρίου, μετατάσσεται η υπάλ−
ληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου Σολδάτου Βασιλική του Σπυρίδωνα, κατηγορί−
ας − κλάδου ΔΕ Διοικητικού, από το Δήμο Χαϊδαρίου 
όπου υπηρετούσε στο Δήμο Αιγιαλείας κατόπιν της από
18−6−2010 αίτησης της και με ταυτόχρονη μεταφορά της 
θέσης της επειδή συντρέχουν όλες οι υπό του νόμου 
προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. Δ. Αιγιαλείας: 36545/28−08−2012).
(Αριθμ. αποφ. Αποκ. Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 

Ελλάδας και Ιονίου: 84120/15804/2012)
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1148/Γ/26−10−2012 

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Τμήματος
Τοπ. Αυτ/σης και Ν.Π. Πάτρας

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΚΑΝΤΖΟΥ 
F

(6)
   *Μεταφορά θέσης στο Δήμο Ερυμάνθου 

 Με την αριθμ. 4/23−02−2012 απόφαση του Δημάρχου 
Ερυμάνθου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 74 & 79 του Ν.3584/07, του άρθρου 35 παρ.5 
του Ν.4024/2011, της αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ. 
25958/15−12−2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
τις αριθμ. 12/2012 συνεδρίασης και της 1−6/17−07−2012 
συνεδρίασης γνωμοδοτήσεις του Υπηρεσιακού Συμβου−
λίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Αιτωλοακαρνανίας και Υπαλλή−
λων ΟΤΑ Ν. Αχαίας αντίστοιχα και μετά την υπ' αριθμ. 
2080/15−09−2011 απόφαση του Δημάρχου Ναυπακτίας, 
μετατάσσεται η υπάλληλος Χόρμπα Βασιλική του Χρή−
στου, κατηγορίας− κλάδου ΔΕ38 Χειριστή Η/Υ, από το 
Δήμο Ναυπακτίας όπου υπηρετούσε στο Δήμο Ερυμάν−
θου κατόπιν της από 22−07−2011 αίτησης της και με ταυ−
τόχρονη μεταφορά της θέσης της, επειδή συντρέχουν 
όλες οι υπό του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. Δ. Ερυμάνθου: 14336/17−09−2012).
(Αριθμ. αποφ. Αποκ. Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 

Ελλάδας και Ιονίου:82939/15631/2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1148/Γ/26−10−2012 

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Τμήματος
Τοπ. Αυτ/σης και Ν.Π. Πάτρας

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΚΑΝΤΖΟΥ 

(7)
   *Μεταφορά θέσης στο Δήμο Πατρέων 

  Με την αριθμ 133821/24−09−2012 απόφαση του Δημάρ−
χου Πατρέων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 76 και 79 του Ν. 3584/07, του άρθρου 35 
παρ.5 του Ν.4024/2011, της αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/
οικ. 25958/15−12−2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικη−
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη−
σης και την αριθμ. 110728/23−08−2012 γνωμοδότηση του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Αχαΐας, 
μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος με σχέση εργασίας 
Δημοσίου Δικαίου Γλύπτης Ευάγγελος του Παναγιώ−
τη, από την θέση κατηγορίας−κλάδου ΔΕ Δημοτικής 
Αστυνομίας, στην ανώτερη κατηγορία−κλάδο ΠΕ Δημο−
τικής Αστυνομίας με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης 
(κατάργηση ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας − σύσταση ΠΕ 
Δημοτικής Αστυνομίας), επειδή συντρέχουν όλες οι υπό 
του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. του Δήμου Πατρέων: 155/21−08−2012)
(Αριθμ. αποφ. Αποκ. Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 

Ελλάδας και Ιονίου :84290/15844/2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1148/Γ/26−10−2012 

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Τμήματος
Τοπ. Αυτ/σης και Ν.Π. Πάτρας

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΚΑΝΤΖΟΥ 
F

(8)
   *Μεταφορά θέσης στο Δήμο Πατρέων .

 Με την αριθμ. 133852/24−09−2012 απόφαση του Δημάρ−
χου Πατρέων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 76 & 79 του Ν.3584/07, του άρθρου 35 
παρ.5 του Ν.4024/2011, της αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/
οικ. 25958/15−12−2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικη−
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη−
σης και την αριθμ. 110469/10−08−2012 γνωμοδότηση του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Αχαΐας, 
μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος με σχέση εργασίας 
Δημοσίου Δικαίου Θεοφιλά Ευσταθία του Αγγέλου, από 
την θέση κατηγορίας−κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, 
στην ανώτερη κατηγορία−κλάδο ΠΕ Δημοτικής Αστυνο−
μίας με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης (κατάργηση 
ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας − σύσταση ΠΕ Δημοτικής 
Αστυνομίας), επειδή συντρέχουν όλες οι υπό του νόμου 
προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. του Δήμου Πατρέων: 141/31−07−2012).
(Αριθμ. αποφ. Αποκ. Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 

Ελλάδας και Ιονίου: 84294/15845/2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1148/Γ/26−10−2012 

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Τμήματος
Τοπ. Αυτ/σης και Ν.Π. Πάτρας

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΚΑΝΤΖΟΥ 
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(9)
   *Μεταφορά θέσης του Δήμου Σπάρτης.

  Με την 40196/17−9−2012 απόφαση του Δημάρχου Σπάρ−
της Νομού Λακωνίας, που λήφθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις: α) του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, β) του 
άρθρου 76 του Ν.3584/2007 γ) του άρθρου 35 παρ. 5 
του Ν.4024/2011, δ) της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ.25958/
15−12−2011 (ΑΛΑ: 45ΨΟΧ−ΚΕΘ) εγκυκλίου του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης, και ε) τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσι−
ακού Συμβουλίου Προσωπικού των ΟΤΑ Ν. Λακωνίας, 
που διατυπώθηκε στο αριθμ. 2/49/27−7−2012 πρακτικό 
του μετατάσσεται η υπάλληλος του Δήμου Σπάρτης 
Κούμαρη Γεωργία του Λεωνίδα από την κατηγορία δευ−
τεροβάθμιας εκπαίδευσης και τον κλάδο ΔΕ14 Ελεγκτών 
Εσόδων −Εξόδων, στην ανώτερη κατηγορία πανεπιστη−
μιακής εκπαίδευσης και τον κλάδο ΠΕ Διοικητικού, με 
ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει, επειδή 
έχει τα προβλεπόμενα από το νόμο προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Σπάρτης 6878/22−2−2012).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον−
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 17209/163/5−10−2012)

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1148/Γ/26−10−2012

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
(10)

    *Μεταφορά θέσης στο Δήμο Λευκάδας.

  Με την υπ' αριθμ. 25681/24−9−12 απόφαση του Δημάρ−
χου Λευκάδας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των άρθρων 74 και 79 του Ν.3584/2007 και 35 παρ. 
5 του Ν.4024/2011 και κατόπιν της αριθμ. 37/2551/7−3−2012 
Σύμφωνης Γνώμης του Δημάρχου Περάματος, της αριθμ. 
4649/28−2−2012 Σύμφωνης Γνώμης του Δημάρχου του 
Δήμου Λευκάδας, της αριθ. 9/13−9−2012 θετικής γνω−
μοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δημοτικών 
Υπαλλήλων Νομού Λευκάδας και της αριθ. 9/20−7−2012 
θετικής γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Δημοτικών Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Πειραιά, μετατάσσεται 
η υπάλληλος του Δήμου Περάματος Αττικής Βανδώρου 
Κωνσταντίνα του Ευσταθίου−Γεωργίου, κλάδου ΤΕ 22 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Δήμο Λευκάδας με ταυτό−
χρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει και με την ίδια 
σχέση εργασίας.

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, 
Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου: 11187/8426/9−10−2012).

(Αριθμ. βεβ. πρόβλεψης πίστωσης στον προϋπολογι−
σμό 2012 του Δήμου Λευκάδας 25616/24−9−2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1148/Γ/26−10−2012

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗ

(11)
    *Μεταφορά θέσης του Αρεταιείου Νοσοκομείου στον 

κλάδο ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού.

  Με την 3022/19−7−2012 πράξη του Πρύτανη του Εθνι−
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 
του ν. 3528/2007, του άρθρου 35 του ν.4024/2011 και 
τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προ−
σωπικού (συν.8.3.2012) του Αρεταιείου Νοσοκομείου, 
μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος Αγάθη Δαμάσκου 
του Χρήστου από τη θέση υπαλλήλου του κλάδου ΥΕ 
Προσωπικού Καθαριότητας με βαθμό Ε' και Μ.Κ. 3 του 
βαθμού αυτού του Αρεταιείου Νοσοκομείου στον κλάδο 
ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού του ως άνω Νοσοκομείου 
επειδή κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον 
οποίο μετατάσσεται (απολυτήριο λυκείου), με ταυτό−
χρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά−
των, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 22021/11−10−2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1131/Γ/23−10−2012.

   Ο Πρύτανης 

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ
F

(12)
    *Κατάργηση θέσης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι) Αθήνας.

   Με τη με αρ. πρωτ. Φε. 14/9160/4−10−2012 πράξη του 
Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
(Τ.Ε.Ι) Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 διαπιστώνεται η αυ−
τοδίκαιη λύση της υπηρεσιακής σχέσης του ΒΟΡΡΙΑ 
ΔΙΑΜΑΝΤΗ του Ιωάννη, μέλους του Εκπαιδευτικού Προ−
σωπικού (Ε..Π) βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή προσω−
ποπαγούς θέσης του Γενικού Τμήματος Μαθηματικών 
του Τ.Ε.Ι Αθήνας, από 2−10−2012, ημερομηνία κατά την 
οποία υπέβαλε δεύτερη αίτηση παραίτησης (Α΄ αίτηση 
παραίτησης: 6−9−2012).

Η προσωποπαγής θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθη−
γητή που κατείχε, καταργείται με την αποχώρηση του 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 
78 παρ. 8 και 77 παρ. 8, εδ. Β΄ του Ν. 4009/2011.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 102772899/3−10−2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1131/Γ/23−10−2012.

   Ο Πρόεδρος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΝΟΣ
F

(13)

    *Κατάργηση θέσης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος (ΤΕΙ) Λάρισας.

  Με την αριθμ. 7521/02−10−2012 Πράξη του Προέδρου 
του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Λάρι−
σας που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 147,148 & 156 
του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/2007 τ. Α΄), γίνεται δεκτή η 
παραίτηση του Παύλου Μιχόπουλου του Κωνσταντίνου, 
Καθηγητή Εφαρμογών από προσωποπαγή θέση του 
Τμήματος Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του ΤΕΙ/Λ και λύεται αυτοδίκαια η 
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σχέση του στη 01−10−2012, ημερομηνία δεύτερης αίτησης 
παραίτησης.

Η προσωποπαγής θέση βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμο−
γών που κατείχε, καταργείται με την αποχώρηση του 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 
78 παρ. 8 και 77 παρ. 8, εδ. Β΄ του Ν. 4009/2011.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5481337997/02−10−2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1131/Γ/23−10−2012.       

   Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΡΙΚΟΓΛΟΥ
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